


A Semana Santa se inicia no domingo de ramos, ou 
domingo da paixão. Em todas as missas se faz memória 
à entrada de Jesus em Jerusalém. Seja pela procissão ou 
entrada solene na missa, o Domingo de Ramos nos remete 
à importância de acolhermos Jesus para celebrar a sua 
páscoa. Nesta data, faz-se ainda a tradicional Benção dos 
Ramos.
 Contudo, o ponto alto desta semana é o Tríduo Pascal. 

O Tríduo Pascal da Paixão de Cristo começa com a missa 
vespertina da ceia do Senhor, possui seu centro na 
vigília pascal, e encerra-se às vésperas do Domingo da 
Ressurreição.  Como bons católicos devemos celebrar o 
tríduo pascal, participando das celebrações: quinta-feira 
santa, sexta e sábado santo, culminando com o domingo 
de páscoa. 
 Vamos juntos, em comunidade, celebrar com alegria a 

Páscoa do Senhor: Festa da Vitória e da Ressurreição de 
Jesus Cristo. A morte foi derrotada pela vida! Uma feliz e 
abençoada Páscoa em Cristo Jesus!

PADRE JORGE OCZKOVSKI

Semana Santa

2   IGREJA  



3    PARTICIPE

miSSaS PreSenciaiS
 de marÇO

Matriz Nossa Senhora de Fátima

Segunda-feira | 19:00
Quarta-feira | 15:00
Terça a sexta-feira | 06:30
Sábado | 19:00
Domingo | 08:00 e 19:00
Dia 19 | 19:30
Dia 25 | 19:30

Santa Teresinha do Menino Jesus

Sábado | 18:00
Domingo | 09:30

São João Paulo II

Dia 21 | 09:30
Dia 27 | 18:00

Nossa Senhora Aparecida

Domingo | 08:00



4    DÍZIMO

O compromisso com o dízimo é uma construção constante da 
dimensão espiritual e formativa da solidariedade, em nossas vi-
das. Decidir ser um dizimista implica, para muitos, em deixar de 
lado certos hábitos para contribuir com a Igreja. Contudo, esta 
maneira de enxergar o dízimo precisa ser reconstruída.

Dízimo não é desafio – é doação.
Dízimo não é esmola – é reconhecimento.
Dízimo não é a sobra – é a primeira parte que separamos, de tudo 
o que recebemos, para retribuir à comunidade que nos acolhe e nos 
aproxima de Jesus, a cada missa.
Dízimo não é desapego – é entender que Cristo não exita em estar 
integralmente unido à nós, em todos os momentos, e que nós temos 
de retribuir ao Senhor com todo nosso coração.

 Do dízimo mensal arrecadado, muitas obras são realizadas: o 
serviço social de acolhimento e doação aos mais empobrecidos e 
vulneráveis de nossas comunidades; as melhorias, ampliações e 
manutenções de patrimônio; a quitação das custas mensais que 
permitem-nos ir às missas e celebrações; remunerar os trabalha-
dores que arduamente atuam no atendimento aos fiéis; etc.

 “Enquanto o mundo se especializa em corromper crianças e ado-
lescentes, as nossas paróquias se empenham, através do seu dízimo, 
em educar na fé, por meio da catequese, milhares de crianças. E é o 
pouco de cada um que, disposto no altar, se multiplica em bênção, 
em graça”. 

Aristides Madureira, missionário católico do dízimo

dízimo: 
esforço e 
empenho

 do cristão

Por Fernanda Rasveiler Blau



5    PARÓQUIA

Oração:  “Ó Deus, quisestes que vosso 
Verbo se fizesse homem no seio da Virgem 
Maria; dai-nos participar da divindade do 
nosso Redentor, que proclamamos verda-
deiro Deus e verdadeiro homem. Por nos-
so Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo”.

25 de Março Anunciação e 
Encarnação do Verbo

Oração:  “Ó Deus, que aos vossos pasto-
res associastes São Ludgero, animado de 
ardente caridade e da fé que vence o mun-
do, dai-nos por sua intercessão, perseverar 
na caridade e na fé, para participarmos de 
sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. São Ludgero, rogai por nós.”

26 de março São Ludgero

/paroquiaitaum

(47) 3466-0315 pfin43@diocesejoinville.com.br/paroquiaitaum

/Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Itaum

Revista da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Itaum. Pároco: Padre Jorge Oczko-
vski. Vigário Paroquial: Saint-Luc Fénélus. Diáconos: Jaime Kuhnen, José Carlos Sarmen-
to, José Vieira Monteiro, Leoberto Kuhnen. Coordenador Paroquial: Francisco Ferreira. 
Coordenador Paroquial da Pascom: Erivelton Brandes. 
Vice-Coordenadora: Fernanda Rasveiler Blau. Mídias Sociais: Matheus Kuhnen. 
Agentes da Pascom: Arlindo, Carla, Júlio, Thainá e Vitor. 
Diagramação: Rodrigo Andrade. 

Neste dia, a Igreja festeja solenemente o anúncio da Encarna-
ção do Filho de Deus. O tema central desta grande festa é o Ver-
bo Divino que assume nossa natureza humana, sujeitando-se 
ao tempo e espaço.



6   SANTO DO MÊS  

No dia 19 de março, comemoramos o dia de São José, que 
criou Jesus e trabalhou de forma árdua e humilde para pro-
teger a família.

Como todos sabemos, José estava noivo de Maria quando 
soube que ela esperava um filho que não era dele, chegou a 
cogitar até abandoná-la. Mas em um sonho recebeu a men-
sagem de um anjo e entendeu que a gravidez de Maria era 
uma ação do Espírito Santo. José é pouco citado nas escritu-
ras, mas é preciso destacar que ele sempre foi reconhecido 
por ser um homem silencioso e humilde servo do Senhor.
Que possamos tomar São José como exemplo em nossas vi-

das e viver e servir a igreja com muita humildade. 

Por Gabriel Hellmann

     Patrono    da Igreja
SãoJosé

No dia 19 de março, comemoramos o dia de São José, que 
criou Jesus e trabalhou de forma árdua e humilde para pro-
teger a família.

Como todos sabemos, José estava noivo de Maria quando 
soube que ela esperava um filho que não era dele, chegou a 
cogitar até abandoná-la. Mas em um sonho recebeu a men-
sagem de um anjo e entendeu que a gravidez de Maria era 
uma ação do Espírito Santo. José é pouco citado nas escritu-
ras, mas é preciso destacar que ele sempre foi reconhecido 
por ser um homem silencioso e humilde servo do Senhor.
Que possamos tomar São José como exemplo em nossas vi-

das e viver e servir a igreja com muita humildade. 

Por Gabriel Hellmann



7   ORAÇÃO  

A vós, São José, recorremos em nossa tribulação
e, tendo implorado o auxílio de vossa

santíssima esposa, cheios de confiança, solicitamos
também o vosso patrocínio. 

Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à
Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal

que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos
que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus 

Cristo conquistou com o seu sangue, e nos socorrais em nossas 
necessidades com o vosso auxílio e poder.

Protegei, ó guarda providente da divina Família, o
povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós,

ó pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos
do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo,

na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora
salvastes da morte a vida ameaçada do Menino

Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de
Deus das ciladas do Inimigo e de toda adversidade.
Amparai cada um de nós com o vosso constante

patrocínio, a fim de que, com vosso exemplo e sustentados
com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente,

morrer piedosamente e obter no céu a eterna
bem-aventurança. Amém!

Oração de São José



No dia 8 de dezembro de 2020, o Papa 
Francisco nos presentou com uma 
Carta Apostólica sobre São José, de-
nominada “Com coração de Pai”, alu-
siva aos 150 anos da declaração de 
São José como padroeiro universal da 
Igreja Católica. Como o próprio Papa 
afirma no texto, o “objetivo desta car-
ta apostólica é aumentar o amor por 
este grande Santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a 
sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu des-
velo”.

São José é exemplo destacado para todos os pais. O Papa Fran-
cisco com seu coração de pastor, ao abordar a paternidade de 
São José e aplicá-la aos pais de hoje, é explícito no seu pen-
samento: “Ser pai significa introduzir o filho na experiência da 
vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subju-
gá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. 
Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado 
do nome de pai colocou também o de “castíssimo”. Não se tra-
ta duma indicação meramente afetiva, mas é a síntese duma 
atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a li-
berdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é 
verdadeiramente tal, quando é casto. O amor que quer possuir, 
acaba sempre por se tornar perigoso: prende, sufoca, torna in-
feliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixan-
do-o livre inclusive de errar e opor-se a Ele. A lógica do amor é 
sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de manei-
ra extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no 
centro; soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no cen-
tro da sua vida”.

“Com Coração de Pai”
Palavra do Bispo, Dom Francisco Carlos Bach

8   ANO DE SÃO JOSÉ  

Leia na íntegra aqui



  9  REFORMA

Há um bom tempo nossa Comunidade está em reforma e tudo 
o que foi construído até agora foi graças a ajuda de muita gen-
te! São diversas campanhas que o povo se engaja na idealiza-
ção, organização, realização e contribuição! Quem sabe cozi-
nhar, ajuda no preparo. 

Quem gosta de atender, ajuda na entrega. Quem gosta de pu-
blicar, compartilha e assim vai. De Festa da Padroeira à Ação 
entre amigos temos deixado a Comunidade cada vez mais bo-
nita e aconchegante para receber os fiéis!

Mas ainda não está pronta! Agora, ainda temos o forro para 
pagar. Estamos em fase de pintura e desejamos adquirir grani-
to para as escadas. Então, continuamos precisando da ajuda 
do povo.

REFORMA COMUNIDADE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Por Comunidade Nossa Senhora Aparecida



10  REFORMA

Seja você também um tijolinho nessa obra de DEUS! Entre em 
contato com a secretaria, com as pastorais que você conhece 
e contribua nessas campanhas, ajudando na realização, divul-
gação e contribuição! Nossa Senhora Aparecida agradece e in-
tercede bençãos de DEUS a cada um! 

Como nesse momento delicado de pandemia não podemos 
realizar eventos maiores, contamos com a colaboração de to-
dos para as seguintes campanhas que estão em andamento:

colabore com os  
nossos eventos



O tempo de pandemia 
trouxe com ele muitas 
mudanças, e tivemos de 
nos adaptar a uma nova 
realidade e aproximarmos 
dos meios de comunica-
ção para levar o Evange-
lho, principalmente atra-
vés da internet. Também 
favoreceu o fortalecimen-
to da Igreja Doméstica.                                                                                                                                     
É preciso coragem para a 

vida pastoral nesse perío-
do: é necessária uma dose 
de coragem para exercer a 
missão neste tempo e uti-
lizar todos os meios possí-
veis, para evangelizar e catequizar.                                                                
 Todos nós, enquanto membros de pastorais e movimentos, 

precisamos avaliar nossas ações, principalmente voltadas àque-
les à quem a Palavra ainda não chega, ou que encontram-se 
afastados da igreja em função da pandemia e da impossibilida-
de de frequentar presencialmente.

As mudAnçAs que 
A vidA nos impõe

Francisco, Coordenador Paroquial 

11   MENSAGEM



 Como grandes feitos, conquistados apesar das dificuldades 
e das amarguras deste período, destaco o fortalecimento da 
Pastoral da Comunicação, a Pascom, que neste tempo tornou-
se uma pastoral estratégica. Reconheço, também, a ação das 
demais pastorais e ministérios que foram muito iluminados pela 
sabedoria divina, e em especial o Ministério da Acolhida – que 
tornou-se um movimento essencial para o zelo, cuidado e bem
-estar de quem vai à igreja.

 Foram muitos os momentos de espiritualidade, terços e ou-
tras ações presenciais e via internet, conduzidas pelo nosso Pá-
roco Padre Jorge. Contamos ainda com a caminhada de nosso 
vigário Padre Lucas, nas visitas às famílias necessitadas, tanto 
no âmbito material mas, principalmente, no espiritual. Notei 
que nossos padres, movidos pelo amor em pastorear seu reba-
nho, buscaram estar perto de suas ovelhas da maneira que lhes 
fosse possível.

 A importância da presença da Igreja nestes novos meios é 
um campo que tem muitas possibilidades, mas que exige de 
nós formação. Nada pode substituir o contato pessoal, mesmo 
que à distância, entre aqueles que testemunham o Cristo.

 Temos a capacidade de sermos criativos e adaptarmo-nos 
com facilidade aos problemas e dificuldades que surgem, pois 
temos certeza de nossa missão pastoral.

12   MENSAGEM

miSSãO PaStOraL



 13  PASTORAL

Venha celebrar conosco da Santa Missa com Interpretação 
em Libras na Matriz no próximo domingo, (21/03),  às 19h. 

Missa coM interpretação 
eM Libras na Matriz

Por Comunidade Nossa Senhora Aparecida

aLfabetO
manuaL


